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WIE IN EEN KWETSBARE POSITIE LEEFT
STAAT CENTRAAL
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UITSLUITING AANPAKKEN
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Samenlevingsopbouw

MENSEN & OPLOSSINGEN CENTRAAL
MENSEN VERSTERKEN STRUCTURELE OPLOSSINGEN

• Versterken veerkrachtige 
binnenkant

• Aanscherpen kritisch 
bewustzijn
(inzicht in maatschappelijke 
context en omgeving)

• Bevorderen van participatie 
(aan maatschappij en beleid)

• Ontwikkeling van modellen

• Toepassing en verbetering van 
beleid en regelgeving

• Een veranderde publieke 
opinie



Samenlevingsopbouw

Solidariteit directe - indirecte
Vier praktijkvoorbeelden

• Pottentuin

• Praktijk ontwikkelen en inbedden

• Collectief Goed

• Praktijk ontwikkelen, modelontwikkeling, verzelfstandiging

• Budgetgidsen

• Praktijk ontwikkelen, drempels van het bestaande systeem 
verlagen, vanuit indirecte sol naar directe sol

• Praktijktesten.nu: thema racisme en discriminatie 

• Draagvlak creëren voor een praktijk, op de politieke agenda 
zetten
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3 STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN

KRACHTIGE 
BUURTEN EN 

STEDEN

COLLECTIEF 
BURGERSCHAP

GROND- EN 
MENSEN-
RECHTEN
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AANPAK

5 buurtwerken

10 projecten

Verschillende modellen
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5 BUURTWERKEN
Buurtwerk De Wijk
Antwerpen-Noord

Buurtwerk Borgerbaan
Oud-Borgerhout

Buurtwerk Dinamo
Deurne-Noord

Buurtwerk ‘t Pleintje
Deurne-Zuid

Buurtwerk De Stek
Kiel
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5 BUURTWERKEN

• 5 buurtwerken verankerd in 5 wijken.

• Alle 10 de projecten zijn lokaal ingebed in de 
5 wijken. Samen geven zij het buurtwerk vorm.

• We vertrekken vanuit een brede visie op de stad, 
we houden vinger aan de pols in de wijken en 
leggen klemtonen op maat van de wijk.

• Het buurtwerk is een warme plek: laagdrempelig,
toegankelijk, je kan er terecht voor een babbel, 
een brede insteek.

• Het buurtwerk is een veilige plek: diversiteit is 
er troef, vrij van racisme en discriminatie, 
we werken aan solidariteit.



Meerjarenplan 2021 - 2025

5 BUURTWERKEN
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10 PROJECTEN

Sociale bescherming

Sociale kruidenier

Digitaal Inclusieve Wijk

Woonlab

Urbaan

Bruggen Naar Werk

Samen Op Straat

Ruimte Publiek Maken

Solidariteit

Belangenbond
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PROJECTVOORBEREIDING SOLIDARITEIT

KWESTIE

• Er is in onze samenleving heel wat directe solidariteit. Vanuit verschillende 
beweegredenen helpen mensen elkaar. Mensen delen en werken samen met 
mensen die op hen gelijken of waarvoor ze empathie hebben.

• Er is een uitgebouwd systeem van indirecte solidariteit. Dat komt steeds meer 
onder druk. Sociale rechten worden voorwaardelijk.

• Groepen komen concurrentieel tegenover elkaar. Dit verhoogt de polarisering in 
de samenleving.
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PROJECTVOORBEREIDING SOLIDARITEIT

AANPAK

• We ondersteunen, initiëren en werken samen met lokale solidariteitsinitiatieven
(directe solidariteit) met de intentie om daarmee het draagvlak te vergroten 
voor indirecte solidariteit in een superdiverse samenleving.

• We onderzoeken in welke sporen (binnen de directe solidariteit) muziek zit om 
het draagvlak te vergroten voor indirecte solidariteit.

• We experimenteren, tasten samenwerking af en onderzoeken wat er leeft in de 
verschillende wijken.

• We stellen het theoretisch kader scherp, zodat we ruggensteun hebben in het 
uitwerken van de directe solidariteitsinitiatieven. We weten waarom we doen 
wat we doen.
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PROJECTVOORBEREIDING SOLIDARITEIT: 

AANPAK VAN DIRECTE NAAR INDIRECTE SOLIDARITEIT



Hou contact

VOLG ONS OF NEEM CONTACT MET ONS OP:

samenlevingsopbouw-antwerpenstad.be

@SASopbouwwerk, #sasopbouwwerk

info.antwerpenstad@samenlevingsopbouw.be
Thijs.vancalster@samenlevingsopbouw.be
Griet.vielfont@samenlevingsopbouw.be
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